Biuro Tury styczne „ HUBTOUR”
www.hubtour.pl

hubtour@poczta.onet.pl

ul. JAGIELLOŃSKA 86
70 - 437 SZCZECIN
tel. 091 433 81 00
tel / fax. 091 488 88 19
POLAND

9 DNIOWA WYCIECZKA
DO SZKOCJI
TERMIN:
15.07 – 23.07.2015r

CENA:
790 zł

ŚWIADCZENIA:
-

transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.
5 noclegów w hotelach klasy ,,Formule 1’’. Pokoje 3 osobowe z umywalkami i telewizorami. Prysznice i
toalety na korytarzach.
opieka pilota – przewodnika.
opłaty drogowe, parkingi, autostrady.
przeprawa Eurotunelem.
Ubezpieczenie kl i nw

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE:
-

dopłata do pokoju 2 osobowego – 200 zł / osoby.
5 śniadań – 120 zł.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień – zbiórka o godz. 13.00 parking przy ul. Ku Słońcu – naprzeciwko stacji paliw Shell, wyjazd o godz.
13.30, nocny przejazd do Londynu.
2 dzień – przyjazd do Londynu ok. 10.00, zwiedzanie: Big Ben, Picadilly Circus, Oxford Street, zmiana
warty przed pałacem Buckingham, Tower Bridge, przejazd do hotelu w okolice Peterborough,
zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień – wyjazd rano z hotelu, przejazd do Yorku, zwiedzanie m.in. Katedra Minster- największy
średniowieczny kościół w Europie, dalszy przejazd na północ w okolice Newcastle, zakwaterowanie,
nocleg.
4 dzień – wyjazd z hotelu, przejazd w okolice Edynbugra do fabryki whisky, degustacja, zamek Stirling,
przejazd do Glasgow, zwiedzanie Glasgow, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
5 dzień – przejazd w góry szkockie i zwiedzanie m.in. jeziora Loch Ness, nocleg.
6 dzień – wykwaterowanie z hotelu rano, przejazd do Edynburga, zwiedzanie Edynburga, wyjazd z
Edynburga, nocny przejazd do Windsoru.
7 dzień – przyjazd do Windsoru, zwiedzanie Windsoru, dalej przejazd w kierunku Folkstone na przeprawę
tunelem. Przeprawa kanałem La Manche na stronę francuską, przejazd do hotelu w okolicach Calais,
zakwaterowanie, nocleg.
8 dzień – wykwaterowanie, przejazd do Brukseli, zwiedzanie Brukseli, wyjazd wieczorem z Brukseli.
9 dzień – przewidywany powrót do Polski w godzinach przedpołudniowych.

UWAGI:
-

kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.
koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów pokrywają uczestnicy- ok. 55 Funtów + 12 Euro
limit bagażu wynosi: bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10 kg na osobę.
KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY W KWOCIE 20 ZŁ.

